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DATA: 08/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA DE CAPA 
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DATA: 08/11/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/audiencia-publica-discute-orcamento-para-2020-que-devera-ser-de-r-15-

bilhao/ 
 
 

Audiência pública discute Orçamento para 2020, 

que deverá ser de R$ 1,5 bilhão 
Por Redação - 8 de novembro de 2019 

 

 

Câmara Municipal discute emendas ao Orçamento 2020; No ano 

passado foram apresentadas 56 emendas à lei orçamentária; veja 

quais áreas serão privilegiadas no orçamento de Paulínia para 2020 

Os cidadãos de paulinenses tiveram mais uma oportunidade para debater e fazer sugestões 

para Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020. Empresário, advogados, conselheiros da 

saúde, conselheiro do idoso, jornalista, ex-vereadora, corretor de imóveis e representante 

de ONGs tiveram a oportunidade de questionar, sugerir e debater o orçamento para o 

próximo ano. 

Os vereadores já podem fazer emendas ao Orçamento de 2020, enquanto que os 

munícipes podem procurar diretamente o gabinete do vereador ou protocolar no Setor de 

protocolo da Câmara Municipal. Os vereadores têm até o fim do ano parlamentar para 

analisar e votar o Orçamento. 

file://///cmp-files/dados/imprensa/LINK
http://noticiasdepaulinia.com.br/audiencia-publica-discute-orcamento-para-2020-que-devera-ser-de-r-15-bilhao/
http://noticiasdepaulinia.com.br/audiencia-publica-discute-orcamento-para-2020-que-devera-ser-de-r-15-bilhao/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
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Com uma previsão de receitas e despesas na ordem de mais de R$ 1,528 bilhão, o projeto 

da Lei Orçamentária Anual (LOA) de Paulínia para 2020 já está tramitando na Câmara 

Municipal. A queda de quase R$ 100 milhões no orçamento em relação ao previsto para 

2019 vai tirar dinheiro das áreas de saúde, educação e infraestrutura, que verão sua 

participação cair na distribuição de verbas do município. 

A Secretaria de Educação é a pasta com mais verbas: deve receber R$ 459 milhões, 

equivalente a 30% do valor disponível, seguida da Secretaria de Saúde, com R$ 368,5 

milhões (24%). Em terceiro lugar está a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, com 

repasse de R$ 125,9 milhões (8%). 

O maior gasto cabe à folha de pagamento e encargos sociais dos servidores, que vai 

consumir em 2020 R$ 840 milhões – isso equivale a 55% da Receita Corrente Consolidada. 

A Prefeitura planeja ainda destinar R$ 169 milhões ao Instituto de Previdência (Pauliprev) e 

R$ 33,3 milhões à Câmara Municipal (2,18% do total). 

Uma das grandes dificuldades do município é a queda na arrecadação de impostos. O ISS 

(Imposto sobre Serviço), principal fonte de receita própria da cidade, voltou ao nível de 

2013, em decorrência principalmente da crise econômica. 

Assuntos abordados – Crescimento desordenado, falta de projetos a curto, a médio e 

longo prazo, funcionalismo, saúde, terceirização, infraestrutura, segurança, transporte, 

trânsito, vias públicas, entre outros, foram alguns dos temas mais abordados durante a 

audiência pública desta quarta-feira (6/11). Na proposta está delineada a estrutura e a 

previsão orçamentária para o próximo ano: receitas, entradas de recursos esperadas, 

despesas e custeios, e recursos para investimentos. 
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DATA: 01/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PÁGINA: 8 
 
 
 

 
 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 04/11/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LINK: https://tribunapaulinia.com.br/camara-municipal-de-paulinia-realiza-audiencia-publica-para-debater-

orcamento-2020/ 
 

Câmara Municipal de Paulínia realiza audiência 

pública para debater Orçamento 2020 
4 de novembro de 2019 

 

 

Encontro será na próxima quarta-feira, 6 de novembro 

 
A Câmara Municipal de Paulínia realiza, na próxima quarta-feira, 6 de novembro, a partir 
das 18h, audiência pública para apresentar e discutir o Projeto de Lei nº 68/2019, de 

autoria do Poder Executivo, que “Estima a receita e fixa a despesa para o exercício 
financeiro de 2020”. 

 
Vereadores, representantes de conselhos e a população terão a oportunidade de apresentar 
suas dúvidas sobre o orçamento previsto para o próximo ano, estimado em pouco mais de 

R$1,5 bilhão. O orçamento prevê, ainda, em quais obras, projetos e ações serão aplicadas 
as verbas da prefeitura, apontando as receitas arrecadadas, gastos e despesas que o 
governo municipal poderá executar em 2020. 

 
A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o mecanismo estabelecido pela Constituição Federal, por 
meio do qual o Poder Executivo estima as previsões de arrecadação, despesas e ações de 

governo para execução no ano seguinte. Através da audiência pública, os cidadãos podem 
influenciar ou decidir sobre os orçamentos públicos, em especial dos novos investimentos 
do governo municipal. 

 

file://///cmp-files/dados/imprensa/LINK
https://tribunapaulinia.com.br/camara-municipal-de-paulinia-realiza-audiencia-publica-para-debater-orcamento-2020/
https://tribunapaulinia.com.br/camara-municipal-de-paulinia-realiza-audiencia-publica-para-debater-orcamento-2020/
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De acordo com a legislação federal, as áreas de Educação e Saúde são primordiais dentro 
dos orçamentos e obrigatoriamente devem receber no mínimo 25% e 15% dos recursos 

aplicados, respectivamente. Para 2020, a Secretaria de Educação deve receber R$ 459 
milhões, equivalente a 30% das receitas arrecadadas, seguida da Secretaria de Saúde, 
com R$ 368,5 milhões (24%). Em terceiro lugar está a Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos, com repasse de R$ 125,9 milhões (8%). 
 
Já para a Câmara Municipal serão destinados R$ 33,3 milhões (2,18%), Segurança Pública 

R$ 45,3 milhões, Transportes R$ 34,5 milhões e Assistência Social R$ 42,2 milhões. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



   RESUMO DA  SEMANA  |  8 

 

  

 

DATA: 06/11/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LINK:  https://paulinia24horasnoticia.com/2019/11/06/audiencia-publica-debate-o-orcamento-2020-nesta-quarta-

feira/pg=noticia&p=2448 
 

[Investimentos] 
Audiência pública debate o Orçamento 2020 
nesta quarta-feira 

Reunião tem entrada franca e é aberta a toda a população que queira participar; 
ocorre às 18h na Câmara de Vereadores de Paulínia 

6 nov 2019 – 5h30 

 
 
Na audiência pública os cidadãos podem influenciar ou decidir sobre os investimentos no município 

(Foto: Divulgação) 

 

A Câmara de Vereadores realiza nesta quarta-feira (6), a partir das 18h, audiência 
pública para apresentar e discutir a proposta orçamentária de Paulínia para 2020, estimada 
em pouco mais de R$ 1,5 bilhão. A entrada é franca e aberta a toda a população. 

Vereadores, representantes de conselhos e a população terão a oportunidade de 
apresentar suas dúvidas sobre o Projeto de Lei nº 68/2019, de autoria do Poder Executivo, 
que “Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020”. 

file://///cmp-files/dados/imprensa/LINK
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2448
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2448
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2448
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No próximo ano, a Secretaria de Educação deverá receber a maior fatia do bolo, R$ 459 
milhões, o equivalente a 30% das receitas arrecadadas; seguida da Secretaria de Saúde, 
com R$ 368,5 milhões (24%). Em terceiro lugar vem a Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos, com repasse previsto de R$ 125,9 milhões (8%). 

De acordo com legislação federal, as áreas de Educação e Saúde são primordiais dentro 
dos orçamentos dos municípios e obrigatoriamente devem receber no mínimo 25% e 15% 
dos recursos aplicados, respectivamente. 

Para a Câmara de Vereadores serão destinados no orçamento de Paulínia para 2020 R$ 
33,3 milhões (2,18%) e para a Segurança Pública, R$ 45,3 milhões. A Secretaria Municipal 
de Transportes receberá R$ 34,5 milhões e a de Assistência Social, R$ 42,2 milhões. 

Saiba mais 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o mecanismo estabelecido pela Constituição Federal 
por meio do qual o Poder Executivo estima as previsões de arrecadação, despesas e 
ações de governo para execução no ano seguinte. 

Portanto o orçamento é a peça que prevê em quais obras, projetos e ações serão 
aplicadas as verbas da Prefeitura de Paulínia, apontando todas as receitas arrecadadas, 
gastos e despesas que o governo municipal poderá executar em 2020. 

E é através da audiência pública que os cidadãos podem influenciar ou decidir sobre os 
orçamentos públicos, em especial sobre os novos investimentos da Prefeitura. 
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DATA: 05/11/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/quer-dar-sugestao-no-orcamento-de-paulinia-pra-2020-amanha-tem-

audiencia-publica-na-camara-municipal/ 

 

Quer dar sugestão no orçamento de Paulínia pra 

2020? Amanhã tem audiência pública na Câmara 

Municipal! 
Por Redação - 5 de novembro de 2019 

 

 
 

Será realizada, nesta quarta-feira (06/11), a partir das 18 horas, na Câmara Municipal de 

Paulínia, uma audiência pública para discutir o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), 

que estabelece o planejamento financeiro da cidade para 2020 e projeta receitas e 

despesas na ordem de pouco mais de R$ 1,5 bilhão.  O encontro é aberto a todos os que 

quiserem participar. 

A LDO estabelece as linhas gerais de como o dinheiro do município será gasto no próximo 

ano, servindo de base para a Lei Orçamentária Anual (LOA), que é o Orçamento 

propriamente dito. 

file://///cmp-files/dados/imprensa/LINK
http://noticiasdepaulinia.com.br/quer-dar-sugestao-no-orcamento-de-paulinia-pra-2020-amanha-tem-audiencia-publica-na-camara-municipal/
http://noticiasdepaulinia.com.br/quer-dar-sugestao-no-orcamento-de-paulinia-pra-2020-amanha-tem-audiencia-publica-na-camara-municipal/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
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De acordo o vereador Manoel Filhos da Fruta (PCdoB), presidente da Comissão de Finanças 

e Orçamento da Câmara Municipal, o objetivo da audiência é ampliar o conhecimento e a 

participação da sociedade e dos vereadores nas discussões sobre o orçamento. 

Os dados da consulta devem orientar os parlamentares na votação da LOA e na 

apresentação das emendas parlamentares, que indicam a execução de obras, o custeio de 

determinados serviços públicos e até mesmo repasses a instituições sociais. 

O texto da LOA foi protocolado no dia 30 de setembro pelo ex-prefeito e atual presidente 

da Câmara Municipal, Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC). O projeto deve ser devolvido ao 

atual prefeito, Du Cazellato (PSDB) para sanção, até o encerramento da sessão legislativa. 

Os vereadores precisam votá-la até o dia 31 de dezembro. 

Serviço 

Audiência pública do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), 

Onde: Câmara Municipal de Paulínia 

Horário: a partir das 18 horas 

Quando: quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019 
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DATA: 01/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA 
PÁGINA: 12 
 

 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 07/11/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/11/07/camara-de-paulinia-tem-o-maior-custo-por-habitante-na-rmc/ 

[Política] 

Câmara de Paulínia tem o maior custo por 
habitante na RMC 

Levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aponta que 
Legislativo paulinense gasta R$ 256,81 por morador da cidade 

7 nov 2019 – 5h30 

 
 
Câmara de Vereadores de Paulínia ‘Prédio Ulysses Guimarães’; estudo aponta gastos dos 

Legislativos (Foto:Divulgação) 

 

As despesas de manutenção e pessoal da Câmara de Vereadores de Paulínia custaram 
de setembro de 2018 a agosto de 2019 o equivalente a R$ 256,81 para cada um dos 
106.776 habitantes da cidade. No período, o Legislativo paulinense consumiu R$ 
27.420.893,09 para funcionar, pagar funcionários, assessores e os 15 vereadores da Casa. 

file://///cmp-files/dados/imprensa/LINK
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/11/07/camara-de-paulinia-tem-o-maior-custo-por-habitante-na-rmc/
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O custo por habitante da Câmara de Paulínia é a mais cara da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC). Legislativos de cidades com maior número de moradores e até de 
vereadores gastam menos, como Campinas (R$ 89,10), Americana (R$ 95,75), 
Hortolândia (R$ 119,47), Itatiba (100,01), Monte Mor (R$ 121,95), Santa Bárbara d’Oeste 
(R$ 73,60); Sumaré (RS 64,34) e Valinhos (R$ 131,05).
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As informações fazem parte de um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP) com o objetivo de tornar público os valores gastos pelas 
644 Câmaras Municipais paulistas (exceto a da Capital). 

 

O balanço dos recursos utilizados por vereadores e o impacto que o Poder Legislativo 
causa frente aos orçamentos dos municípios está disponível no portal do TCESP. A 
plataforma é de livre acesso para consulta pública. 
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Os dados permitem que o cidadão conheça o custo e a quantidade de vereadores, e 
quanto representa, em termos orçamentários, o funcionamento do Poder Legislativo. As 
informações podem ser obtidas pelo painel ‘Mapa das Câmaras’, por meio do 
link www.tce.sp.gov.br/camarasmunicipais. 

 

http://www.tce.sp.gov.br/camarasmunicipais
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Com base nos gastos efetuados entre setembro de 2018 e agosto de 2019, a ferramenta 
apresenta um mapa interativo que facilita a navegação e a identificação de cada Câmara 
de Vereadores. O painel disponibiliza ainda informações sobre custos e permite a 
realização de pesquisas e comparativos entre os gastos feitos pelos municípios. Todos os 
dados podem ser baixados pelos usuários na forma de planilhas. 

Sem ônus 

A ferramenta foi desenvolvida, sem ônus para a instituição, pelo Departamento de 
Tecnologia da Informação (DTI) em conjunto com a Divisão de Auditoria Eletrônica de 
Órgãos Públicos (AUDESP). 

Além de promover a transparência do uso dos recursos públicos e incentivar a população a 

exercer o controle social dos gastos dos municípios, os dados servirão como suporte e 

subsídio para que os Conselheiros Relatores dos processos de prestação de contas 

possam emitir julgamentos pela regularidade ou irregularidade do dinheiro público utilizado 

no exercício do Poder Legislativo municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA  SEMANA  |  18 

 

  

DATA: 08/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA 
PÁGINA: 11 
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DATA: 06/11/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CÂMARA/ ORÇAMENTO/ REGIÃO 
PÁGINA: A6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 01/11/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CÂMARA 
PÁGINA: A8 
 
 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 01/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA DE CAPA 
 
 
 

 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 01/11/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CÂMARA 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA DE CAPA 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/


   RESUMO DA  SEMANA  |  24 

 

  

DATA: 04/11/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CÂMARA 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2448 
 

Pintor confessa ter mentido à polícia para incriminar 

vereador e irmãos 
 
Da Redação 

04/11/2019 23:11:06 
 

 
 

Segundo delegado, pintor e pastor (esq./dir.) poderão responder por falso 

testemunho 

Jeferson Azevedo afirma ainda ter sido induzido pelo pastor Ricardo Mendes da 

Silva, que também teria dado falso testemunho contra Tiguila Paes e irmãos  

 
No dia 20 de julho de 2017, o pintor Jeferson Domingues da Silva 
Azevedo afirmou à Polícia Civil de Paulínia ter sido uma das vítimas do 
esquema de venda irregular de casas que ficou conhecido como o “golpe das 
casinhas”. O depoimento do pintor aconteceu quase dois anos depois de o caso 
vir à tona, em 20 de outubro de 2015, quando a polícia ouviu Ednéia 
Ignácio, principal acusada do golpe, e dezenas de vítimas (entenda o caso, 
abaixo).  
 

file://///cmp-files/dados/imprensa/LINK
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2448
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O Correio teve acesso ao depoimento de Azevedo . Ele contou à polícia que 
pagou R$ 8.500,00 por uma casa no Residencial Pazetti, através do esquema 
ilegal de venda. Afirmou ter participado de pelo menos duas reuniões sobre 
casas do residencial e, que teria “comprado” o imóvel em uma delas. Disse 
ainda, categoricamente, que o vereador Ademilson Jeferson Paes, o Tiguila 
Paes (Cidadania), Antonio Peterson Marcel Paes e Anderson Roberto Paes, 
irmãos do parlamentar, além de terem participado, um deles – o Anderson – 
comandou as reuniões. Segundo ele, a presença do vereador, acompanhando 
os irmãos, o fez “acreditar nos fatos” e fechar o negócio.   
 
Declarou também que o pagamento de R$ 8.500,00 foi feito a Anderson, que 
não lhe deu qualquer documento (recibo ou contrato de compra e venda de 
imóvel) da transação. “Eles (o vereador e seus irmãos) informaram (nas 
supostas reuniões) que era algo que iria sair sem muito alarde e que seria 
feito para poucas pessoas, somente quem estava no 
esquema”, afirmou Azevedo , que alegou nunca ter recebido a casa e, nem 
conseguido falar mais com o vereador e seus irmãos, depois de ter fechado o 
suposto negócio com eles.  
 
Ainda de acordo com o depoimento do pintor, a comercialização ilegal de 
unidades do Pazetti ocorreu em uma casa nas proximidades do comércio Filhos 
da Fruta, no Monte Alegre V, cujo endereço exato ele disse à polícia não se 
recordar. Aparentemente, Azevedo não foi perguntado  sobre quem residia no 
imóvel onde as reuniões teriam ocorrido. Também, no inquérito que investigou o 
caso, não há registros de diligências para localizar a casa no Monte Alegre 
V e, principalmente, identificar seus moradores, que poderiam confirmar ou 
não as declarações prestadas pela vítima do golpe.  
 
O pintor não informou em que datas aconteceram as reuniões para as quais, 
segundo ele, foi convidado por um amigo, cujo nome, também, declarou à polícia 
não se lembrar. O convite teria sido feito na Igreja da Graça, comandada pelo 
pastor Ricardo Mendes da Silva e da qual Azevedo é membro.  
 
Segundo o pintor, ele esteve nas duas reuniões acompanhado do Pastor 
Ricardo, que também afirmou à polícia ter sido vítima do golpe atribuído ao 
vereador Tiguila e seus dois irmãos.  O pastor foi ouvido na delegacia no 
mesmo dia (20/07/2017) em que Azevedo depôs – o Correio teve acesso, 
também, às declarações prestadas por Silva.  
 
O líder evangélico declarou ter “comprado” uma casa no Pazetti por 
R$ 7.700,00, através do mesmo esquema ilegal de venda. Segundo ele, o 
“negócio” também foi fechado com Anderson Roberto Paes, que teria recebido 
o dinheiro, não fornecido qualquer documento e, muito menos entregue o 
imóvel.  
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Exceto os valores que pintor e pastor disseram ter desembolsado para “comprar” 
casas no Residencial Pazetti, o teor dos depoimentos prestados por eles é 
absolutamente igual. Além de apontar Anderson, irmão de Tiguila Paes, como 
o homem com quem teria negociado o imóvel, o pastor também afirmou que o 
vereador e seu outro irmão, Peterson Paes, participaram das reuniões no Monte 
Alegre V. Entretanto, assim como fez Azevedo , ele disse à polícia não lembrar-
se do endereço exato dos fatos e, nem informou as datas em que os mesmos 
teriam supostamente ocorrido. 
 
Crise de consciência 
 
“Esse erro vem me consumindo e não poderia deixar de expor a verdade 
de algo que pode prejudicar pessoas que não devem”. Assim, Jeferson 
Domingues da Silva Azevedo finaliza uma carta de próprio punho, na qual 
confessa que mentiu à polícia, em julho de 2017, a pedido do pastor 
Ricardo Mendes da Silva, que, segundo o pintor, também teria mentido em 
depoimento. O crime de falso testemunho, inclusive em inquérito policial, está 
previsto no artigo 342 do Código Penal, com pena de 2 a 4 anos de reclusão e 
multa.  
 
Na carta, com sua assinatura reconhecida em cartório, ele afirma que há um 
tempo estava se sentindo mal pelo “ato” (falso testemunho) que confessa ter 
cometido e, por isso, decidiu abrir seu coração e desabafar com uma irmã de 
igreja. “A ela informei que havia mentido num processo policial, pois na 
época estava morando com o pastor Ricardo (Mendes da Silva) e essas 
informações mentirosas iriam prejudicar pessoas inocentes”, diz ele. 
 
Ele conta que, antes de ir à polícia, foi com o Pastor Ricardo à Prefeitura de 
Paulínia e, lá, uma pessoa teria pedido para que eles fossem à delegacia prestar 
depoimento incriminando o vereador Tiguila Paes e seus dois irmãos no 
esquema ilegal de venda de casas. “Mesmo assim eu questionei o pastor 
Ricardo perguntando se mentir não seria errado e deixar claro que era 
errado mentir, mas ainda assim ele (o pastor) insistiu [...] que era pra gente 
ir lá mesmo assim pra ajudar eles e como eu estava com ele (o pastor), tive 
que ajudar dando a minha declaração mesmo sendo mentirosa”. 
 
Segundo Azevedo , ele e o pastor já estavam sendo aguardados na 
delegacia. “Aí (na delegacia) falei nós fomos a uma reunião numa casa no 
Pazetti e tal (em depoimento, o pintor disse que as reuniões teriam ocorrido 
numa casa no Monte Alegre V), eu só confirmei o que eles falaram, o pastor 
me pediu para falar eu falei. Me recordo de que foi mandado falar que (a 
reunião) foi na casa de um tal Peterson e Anderson lá do 
Pazetti (o Correio apurou que os irmãos Paes nunca moraram no Residencial 
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Pazetti) e que eles tinham pedido uma entrada de dinheiro aí nós demos o 
dinheiro e perdemos o dinheiro. Esse dinheiro seria para comprar uma 
casa lá no bairro (Residencial Pazetti) e foi montado como nós tivéssemos 
dado entrada e que perdemos, mas na verdade isso nunca aconteceu, eu 
nem participei de nada, fui no embalo deles”.  
 
Antes de encerrar a carta com o trecho reproduzido no início deste tópico da 
matéria, Azevedo dá mais detalhes do que ele próprio afirma ter sido “montado” 
para prejudicar Tiguila, Peterson e Anderson Paes .  “Aí o pastor Ricardo 
deu a declaração dele e eu só acompanhei a versão dele. O pastor falou 
que deu eu acho uns sete mil, um negócio assim (Ricardo Mendes da Silva 
declarou ter desembolsado R$ 7.700,00) e eu falei que dei uns dois ou três 
mil, não lembro (ele disse à polícia ter dado R$ 8.500,00).  Eu não estava 
muito por dentro do que estava acontecendo, fui meio de laranja, lembro 
que tavam tentando derrubar o Tiguila, era o rapaz da prefeitura que pediu 
pra gente e aí eles pediram testemunhas eu fui de “gaiato”, como eu estava 
com eles, só lembro que ele (o pastor) vamos lá...aí você só acompanha o 
que eu falar”.  
 
Os depoimentos de Azevedo e do pastor evangélico contribuíram com a 
denúncia oferecida pelo Ministério Público (MP) contra o vereador Tiguila 
Paes, os irmãos deles, Peterson e Anderson, acusados de organização 
criminosa e estelionato, juntamente com outros treze denunciados pelos 
mesmos crimes. Recentemente, a Justiça bloqueou os bens do vereador.  
 
A denúncia foi recebida pelo juiz Carlos Eduardo Mendes, da 1ª Vara Criminal 
de Paulínia, e o processo corre em segredo de justiça porque os denunciados 
tiveram seus sigilos bancários quebrados. Por duas vezes, o MP pediu a prisão 
preventiva do vereador e dos outros acusados, mas a Justiça negou. O vereador 
e seus irmãos sempre negaram e repudiaram as acusações. 
 
O Caso 
 
Em fevereiro de 2015, o Correio Paulinense publicou com exclusividade que 
um grupo de pessoas estava utilizando uma casa no bairro Bom Retiro como 
“ponto de venda” de casas do 3º módulo do Residencial Pazetti, no bairro 
Saltinho (LEIA MATÉRIA COMPLETA). Foi a primeira vez que o famoso 
“golpe das casinhas” veio a público. 
 
A fonte que nos enviou a denúncia, após participar de uma das reuniões do 
grupo, afirmou que Everson Alves Vieira e Edineia Ignácio estavam cobrando 
R$ 3.500,00 de entrada pelos imóveis e, que muita gente estava caindo no 
golpe. O Correio , então, informou o caso à polícia, que abriu inquérito para 
investigar. 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=1097
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Em 20 de outubro de 2015, Edneia e mais de uma dezena de vítimas do golpe 
foram ouvidas pelo então delegado titular de Paulínia, Marco Evangelista. Na 
ocasião, a polícia apreendeu dois celulares que estavam com Edneia. 
Segundo as vítimas, naquele dia, elas foram até a casa de Edneia, no bairro 
Matão (Sumaré), tentar recuperar os valores que haviam desembolsado pelas 
casas que nunca receberam.  Como a mulher não devolveu o dinheiro, elas 
resolveram chamar a polícia e todos foram levados à delegacia (LEIA MATÉRIA 
COMPLETA).  
 
Ainda naquele dia, nossa reportagem conversou com Edneia Ignácio e 
algumas das vítimas do golpe. Ela declarou que em um ano “vendeu” 180 
casas e que cada comprador pagou R$ 3.500,00 de entrada. Segundo a mulher, 
o golpe lhe rendeu uma comissão de R$ 270 mil (R$ 1.500,00, por imóvel 
negociado) e, que o restante do total (R$ 630 mil) arrecadado ela repassou para 
um homem chamado Jackson de  Oliveira, até hoje não identificado pela polícia.  
 
No dia 27 de outubro, Edneia e outra acusada de participação no golpe foram 
presas temporariamente.  Um funcionário da Prefeitura de Paulínia também 
chegou a ser levado preso para a delegacia, após Edneia reconhecê-lo, por foto, 
como sendo um dos integrantes do bando. Porém, ao ficar frente a frente com o 
servidor municipal, a mulher disse ter se confundido e, que ele não participou do 
esquema. O servidor, então, foi liberado (LEIA MATÉRIA COMPLETA) 
 
No primeiro depoimento à polícia, dia 20 de outubro, Edneia Ignácio não 
mencionou qualquer tipo de envolvimento do vereador Tiguila Paes e, nem de 
seus irmãos, Anderson e Peterson Paes, no caso. Da mesma forma, todas as 
vítimas ouvidas naquela ocasião. No entanto, dias depois o nome do 
parlamentar surgiu, pela primeira vez, no inquérito, quando Edneia afirmou 
que Jackson de Oliveira, apontado por ela como um dos golpistas e para quem 
repassou parte do dinheiro das vítimas, trabalhava no gabinete do parlamentar.  
 
À época, o vereador desmentiu que tivesse em sua assessoria uma pessoa 
chamada Jackson de Oliveira e, garantiu não saber de quem se tratava. Nos 
registros da Câmara Municipal também não foi encontrada nenhuma portaria de 
nomeação em nome de Jackson de Oliveira.  Um dia após a prisão de Edneia, o 
delegado Marco Evangelista deu a seguinte declaração para o Correio. “O 
vereador Tiguila não vendeu nenhuma casa e Edneia disse em depoimento 
que nunca teve contato com ele” (LEIA A MATÉRIA COMPLETA).  
 
Já Anderson Roberto Paes, irmão do vereador, foi apontado por Edneia como 
sendo o Anderson Ferraz, a pessoa que no primeiro depoimento ela apontou 
como um de seus comparsas. Segundo a polícia, Edneia reconheceu o irmão do 
vereador, também, por meio de fotografia. Caminhoneiro de profissão, além de 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=1334
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=1334
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=1340
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=1340
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negar qualquer participação no caso, ele apresentou vários documentos de 
viagens feitas durante o período em que os fatos ocorreram.  
 
Outro lado 
 
Procurado pelo Correio, o vereador Tiguila Paes (Cidadania) limitou-se a dizer 
que “muitas outras verdades sobre esse caso virão à tona” e, que “vou 
provar a minha inocência e a dos meus irmãos”.  
 
Na sexta-feira (1), após analisar o conteúdo da carta escrita por Azevedo, 
o Correio procurou o pintor e também o pastor Ricardo Mendes da 
Silva. Azevedo atendeu nossa ligação, mas desligou o telefone, assim que 
falamos o assunto que queríamos tratar. Voltamos a ligar para ele, mas a ligação 
caiu direto na caixa postal, onde deixamos recado. O pintor ainda visualizou, 
mas não respondeu até o momento, a mensagem que enviamos pelo 
aplicativo WhatsApp, antes de falarmos com ele por telefone. 
 
Além de visualizar e não responder nossa mensagem pelo WhatsApp, o  Pastor 
Ricardo também não retornou nossas ligações, uma delas com recado deixado 
na caixa postal. Caso as respostas sejam enviadas, o texto será atualizado.  
 
Polícia Civil 
 
O Correio encaminhou uma cópia da carta escrita pelo pintor Jeferson 
Domingues da Silva Azevedo para o delegado titular de Paulínia, Rodrigo Luiz 
Galazzo, com pedido de posicionamento da Polícia Civil. 
 
“Se ele realmente mentiu nesse sentido, o que vai acontecer se for 
comprovado judicialmente durante o processo que aconteceu isso, 
provavelmente o Ministério Público e o Poder Judiciário vão requisitar a 
instauração de um inquérito policial por falso testemunho, porque ele deu 
um depoimento oficial, num órgão público, na Polícia Civil acerca dos 
fatos”. 
 
Sobre a possibilidade de o pastor Ricardo da Silva Mendes também ter 
prestado falso testemunho, como afirma Azevedo na carta, Galazzo disse 
que “se isso também ocorreu, muito provavelmente será feita uma 
acareação entre eles”.  
 
Fotos: Reprodução  
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DATA: 31/10/2019 
VEÍCULO: ZATUM 
ASSUNTO: CÂMARA 
LINK: https://www.zatum.com.br/noticia/946/capivara-contradiz-acusacao-de-mp-em-processo-contra-vereador-

tiguila 
 
PAULÍNIA 

Capivara contradiz acusação de 
MP em processo contra vereador 
Tiguila 
Bens de vereador estão bloqueados por conta de acusações 
31/10/2019 16h35 
Por: Zatum Notícias 

Fonte: Da Redação 

 

 
Capivara afirma que é inocente e que não participou de nenhuma reunião com a presença de Tiguila 

(Crédito: posse) 

 
 

Indiciado no processo, no qual o vereador Tiguila Paes (PPS) é acusado pelo MP (Ministério 

Público) de participar de um esquema que vendia casas populares, que não existiam, o 

militante Marco Antonio de Paula, mais conhecido como “Capivara”, relatou nesta quinta-

feira (31) para a reportagem do Zatum que o parlamentar não esteve em nenhum dos dois 

locais que o MP apontou, durante os anos de 2014 e 2015, período em que teriam ocorrido os 

file://///cmp-files/dados/imprensa/LINK
https://www.zatum.com.br/noticia/946/capivara-contradiz-acusacao-de-mp-em-processo-contra-vereador-tiguila
https://www.zatum.com.br/noticia/946/capivara-contradiz-acusacao-de-mp-em-processo-contra-vereador-tiguila
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crimes e que serviram como embasamento para o processo. Por conta das acusações, o 

parlamentar está com os bens bloqueados pela Justiça. 

Os locais que o MP usou para acusar o vereador de estar presente e, apoiando Capivara, eram 

em reuniões no Ginásio de Esportes do João Aranha, o que foi desmentido por Capivara e 

ainda de acordo com militante, o parlamentar não participou também de nenhuma reunião 

que ele fez na chácara Fla-Fer, conforme aparece na acusação do MP.  

“Sou inocente e todo mundo sabe que nunca tive qualquer tipo de envolvimento com Tiguila, 

até por não gostar dele e de assessores que trabalharam em seu gabinete. Isso é público na 

cidade inteira. Por isso, ao contrário do que o MP afirma, Tiguila não esteve comigo em 

nenhuma reunião sobre casas populares”, afirmou Capivara.  

Capivara relatou também que milita em prol da moradia popular e que tem sido alvo de 

acusações “mentirosas  de ex-prefeitos e delegados”. “Tem gente poderosa manobrando a 

situação. O meu trabalho é em prol de famílias humildes, que sonham com a casa própria”, 

disse.  

Procurado para se posicionar sobre o assunto, Tiguila contou que seus advogados estão 

cuidando da parte jurídica do processo. Ele negou qualquer envolvimento com a venda 

irregular de moradias populares. “O Ministério Público afirma que estive em dois locais, que 

na realidade naqueles dias e horários, não passei nem perto. Acredito que essa injustiça será 

corrigida no tempo devido”, disse o vereador.  

O MP foi procurado para se manifestar sobre o assunto e até a publicação da reportagem 

nenhum posicionamento foi enviado. Caso seja enviada uma resposta, o texto será atualizado. 
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DATA: 07/11/2019 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: CÂMARA 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/vereador-de-paulinia-tem-ate-as-12h-para-se-entregar-a-policia/ 
 

Justiça decreta prisão de vereador de 

Paulínia 

 
 
A Justiça decretou a prisão preventiva do vereador Tiguila Paes (Cidadania), de Paulínia, num 

processo denunciado pelo Ministério Público sobre golpe em vendas de terrenos na cidade. 

Ele tem até às 12h para comparecer à Delegacia Seccional de Campinas. Os advogados dele já foram 

informados do pedido de prisão. 

De acordo com o MP, o grupo simulou a venda de casas no Residencial Pazetti e em outros 

empreendimentos. As vítimas teriam sido atraídas pelo preço acessível e possibilidade de pagamento 

teriam sido enganadas e acabaram lesadas. 

De acordo com a Promotoria, a participação de Tiguila e de funcionários públicos é que tornaram a 

negociação possível. Os fatos ocorreram entre os anos de 2014 e 2015. 

O MP afirma ainda que os réus passaram a ocultar o patrimônio adquirido mediante a venda destes 

terrenos. 

“Eles depositaram e movimentaram o dinheiro entregue pelas vítimas em suas contas bancárias e 

adquiriram bens. A dissimulação do patrimônio obtido de forma ilícita foi desvendada a partir da 

quebra do sigilo bancário e fiscal dos denunciados”, diz a nota do MP. 

file://///cmp-files/dados/imprensa/LINK
https://blogdarose.band.uol.com.br/vereador-de-paulinia-tem-ate-as-12h-para-se-entregar-a-policia/
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O bloqueio dos bens visa a, dentre outros fins, garantir o ressarcimento das pessoas lesadas, ao final 

do processo. 

À época, o vereador disse que era vítima do processo “contaminado por armações e acusações falsas 

contra mim e a minha família”. Ressaltou ainda que tem áudios que comprovariam a armação. “Não 

divulguei ainda porque aguardei que a Justiça fosse feita”, disse ele. 

Afirmou que os seus advogados tomariam as medidas cabíveis para que a verdade venha à tona. 

“Tenho plena confiança em Deus e na Justiça que serei absolvido e os verdadeiros culpados 

identificados e punidos nos rigores da lei.” 

Outro lado 

O advogado Juan Felipe Camargo Coimbra de Souza disse que foi informado na manhã desta quinta-

feira (07/11). Segundo ele, o golpe existiu e algumas pessoas foram lesadas. Mas em nenhum 

momento o nome do parlamentar foi citado como envolvido no caso. “Temos provas de que ele não 

participou de nada disso. Foi uma armação para colocar o nome do vereador”, disse Souza. 

Segundo o advogado, há uma perseguição política contra o parlamentar. “Demonstrei por meio de 

documentos que o dinheiro do meu cliente é licito. Tenho gravações que demonstram que tudo o que 

foi denunciado foi uma armação para condenar o meu cliente. Há uma caça às bruxas”, disse ele. 

Ele disse que o seu cliente está viajando desde ontem (07/11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA  SEMANA  |  34 

 

  

DATA: 08/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SERVIDOR 
PÁGINA: 6 
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DATA: 08/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: HABITAÇÃO 
PÁGINA: 13 
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DATA: 08/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SEGURANÇA 
PÁGINA: 13 
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DATA: 08/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRANSPORTES 
PÁGINA: 5 
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DATA: 08/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: FUNCIONALISMO PÚBLICO/ TREINAMENTO 
PÁGINA: 12 
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DATA: 08/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CULTURA/ THEATRO 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA DE CAPA 
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DATA: 01/11/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SECRETARIADO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/11/01/servidor-de-carreira-e-o-novo-secretario-municipal-de-

financas/ 
 

[Equipe] 
Servidor de carreira é o novo secretário 
municipal de Finanças 

Nicholas Andrews Baccarin trabalha há 10 anos na Prefeitura de Paulínia no 
cargo de contador e já assumiu chefia em duas oportunidades 

1º nov 2019 – 19h49 

 
O novo secretário municipal de Finanças de Paulínia, Nicholas Andrews Baccarin (Foto: 

Divulgação) 

 

O prefeito Du Cazellato (PSDB) nomeou o servidor de carreira Nicholas Andrews 
Baccarin para ser o novo secretário de Finanças de Prefeitura de Paulínia. A nomeação 
ocorreu nesta quinta-feira (31) e foi publicada no Semanário Oficial. 

Baccarin é o 19º secretário nomeado por Du Cazellato desde quando assumiu a 
Prefeitura de Paulínia no último dia 4. Faltam ainda o prefeito anunciar os escolhidos para 
comandar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria Municipal 
dos Negócios da Receita. Ao todo são 21 secretários. 

file://///cmp-files/dados/imprensa/LINK
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/11/01/servidor-de-carreira-e-o-novo-secretario-municipal-de-financas/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/11/01/servidor-de-carreira-e-o-novo-secretario-municipal-de-financas/
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1438.pdf
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“A Secretaria de Finanças é uma pasta essencial para fazermos os programas e projetos 
da Administração caminhar e Nicholas, em conjunto com outras pastas, vai contribuir com 
avanços significativos para toda cidade”, disse Cazellato. 

O novo secretário é contador pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp), 
campus Engenheiro Coelho, tem pós-graduação em Gestão Pública pela PUC-Campinas e 
possui experiência de 17 anos na área de Finanças Públicas. 

Baccarin foi servidor concursado na Prefeitura de Cosmópolis por seis anos e é servidor 
de carreira na Prefeitura de Paulínia desde 2009, no cargo de contador. Já esteve na 
função de  Chefe de Contabilidade, Diretor de Finanças e Chefe de Gabinete da Secretaria 
de Finanças. 

Confira os nomeados 

 Nicholas Andrews Baccarin – secretário de Finanças 
 Antonio Carlos Amante Carreira – secretário de Transportes; 
 José Cláudio Castoldi – secretário de Habitação; 
 Toní Roberto da Silva Guimarães – secretário de Proteção e Defesa Civil; 
 Rander Augusto Andrade – secretário de Cultura; 
 Alexandro Eduardo da Silva – secretário de Segurança Púbica; 
 Danilo Barros – secretário de Governo; 
 Alexandre Fávaro – secretário de Esportes; 
 Leonardo Viu Torres – secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente; 
 Renato Breda – secretário de Turismo e Eventos; 
 Lúcia Helena Lima Giunco – secretária de Administração; 
 Fábio Alves – secretário de Saúde; 
 Guilherme Mello Graça – secretário de Negócios Jurídicos; 
 José Guimarães – secretário de Recursos Humanos; 
 Leonardo Ballone – secretário de Chefia de Gabinete; 
 Marcelo Mello – secretário de Obras e Serviços Públicos; 
 Marco Antônio Pires Ward, secretário de Planejamento Urbano e Controle Urbano; 
 Meire Muller – secretária de Educação; e 
 Rita Coelho – secretária de Promoção Social. 

Conheça as secretarias municipais ainda vagas 

 Secretaria de Desenvolvimento Econômico; e 
 Secretaria dos Negócios da Receita. 
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DATA: 01/11/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÃO/ CONSELHO TUTELAR 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/conselho-tutelar-de-paulinia-realiza-dia-1-de-dezembro-eleicao-para-eleger-

seus-representantes/ 
 

Conselho Tutelar de Paulínia realiza dia 1° de 

dezembro eleição para eleger seus representantes 
Por Redação - 1 de novembro de 2019 

 
 

 
 

file://///cmp-files/dados/imprensa/LINK
http://noticiasdepaulinia.com.br/conselho-tutelar-de-paulinia-realiza-dia-1-de-dezembro-eleicao-para-eleger-seus-representantes/
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A Campanha Eleitoral para o Conselho Tutelar foi oficialmente iniciada a partir das 0h do 

dia 31 de outubro de 2019 até as 23h59 do dia 29 de novembro de 2019. Ao todo, 20 

candidatos concorrem a 5 vagas de titulares, bem como os suplentes. 

A eleição dos candidatos ocorrerá por meio do voto dos munícipes eleitores que estiverem 

com a situação eleitoral regularizada, sendo que a eleição será no dia 1° de dezembro, das 

9h às 16h, na EMEFM Maestro Marcelino Pietrobom, no bairro ouro Negro. 

O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo que tem a função de promover, 

defender e zelar para que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam respeitados e 

atendidos, definidos no ECA. Os Conselhos Tutelares terão novos membros eleitos para o 

período de 10/01/2020 a 09/01/2024. O processo de escolha é conduzido pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). 

A posse dos titulares eleitos está prevista para o dia 10 de janeiro de 2020. 

Candidatos ao Conselho Tutelar 2019 

A divulgação de dados dos candidatos é feita pelo CMDCA, de maneira igualitária, com a 

única finalidade de informar o eleitor e o cidadão, bem como, divulgar o processo de 

escolha e incentivar a participação popular. 

Lista Geral de Candidatos 

Nº – 01 Tatiane Apa. F. Silva Lucizano 

Nº – 02 Emanuely Borges S. Ferreira 

Nº – 03 Marcia C. Tomaz Souza 

Nº – 04 Renata Soares de Lima 

Nº – 05 Noeli Gonçalves Sousa 

Nº – 06 Juliana Lima de Sousa 

Nº – 07 Valquiria Duarte de Lima 

Nº – 09 Karoline F. Valadão 

Nº – 10 Joel Martins dos Reis 

Nº – 12 Claudio Gregório Pereira 

Nº – 13 Maria Julia Loria Barreiros 

Nº – 15 Silmara M. Kimura Souza 

Nº – 19 Phâmela Thaiana S. L. Amaral 

Nº – 20 Eloisa Aparecida da Silva 

Nº – 21 Elaine Taliani de Souza 
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Nº – 22 Luciana de Souza Santos 

Nº – 23 João Batista Maia 

Nº – 26 Carla Pires Sena Costa 

Nº – 27 Thelma Scaglianti Alexandre 

Nº – 28 Joseani C. Massaioli F. F 
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DATA: 01/11/2019 
VEÍCULO: PAULINIA ONLINE 
ASSUNTO: HOSPITAL MUNICIPAL 
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/11/parque-tecnologico-do-hospital.html 

 

Parque tecnológico do Hospital Municipal 
começa a receber manutenção 
09:41 

 

O Parque tecnológico do Hospital Municipal de Paulínia (HMP) desde quarta-feira, 30, está sendo avaliado por 

uma empresa de engenharia clínica, visando o mapeamento de todos os aparelhos do local. Em alguns casos onde 

são necessários pequenos reparos o mesmo é feito imediatamente. 

 

De acordo com o secretário de Saúde doutor Fábio Alves, este é um grande avanço para toda cidade. “Precisamos 

primeiro de um diagnostico para saber onde iremos colocar os recursos disponíveis. Em seguida com os relatórios 

em mãos vamos conseguir agir com mais precisão”, comentou. 

 

Para o prefeito Du Cazellato é essencial este trabalho. “A saúde vem em primeiro lugar nesta gestão, pois sabemos 

que temos uma grande missão nessa área para atender a população com qualidade e agilidade”. 

 

Os trabalhos prosseguem até sexta-feira, 1º de novembro. Depois a empresa responsável irá apresentar um relatório 

completo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para que a pasta realize os processos administrativos 

complementares, objetivando a correção dos equipamentos que forem possíveis ser recuperados ou aquisição de 

novos para substituição e complementação do parque tecnológico. 

 

Mutirão de curetagem 

Na segunda-feira, 28, foi realizado o primeiro mutirão no HMP para a realização de exames de curetagem uterina 

para prevenção ao câncer endometrial. 

 

O mutirão ocorreu em pleno ponto facultativo no Departamento de Saúde da Mulher, para atendar a demanda 

reprimida. 

 

Num primeiro momento 11 mulheres foram atendidas e no decorrer da semana mais uma paciente realizou o 

exame. Com estes procedimentos a fila de espera caiu e agora 21 pessoas aguardam para serem atendidas, o que 

deverá ocorrer nos próximos dias. 

 

O HMP também recebeu um novo set de vídeo-cirurgia para ser utilizado no Departamento de Urologia na quarta-

feira, 30. O aparelho que foi alugado por 60 dias e em paralelo a Administração disparou o processo de compra 

file://///cmp-files/dados/imprensa/LINK
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para mais três sets. 

 

A Urologia com o novo equipamento pode realizar diversas cirurgias, entre elas, operações de câncer de bexiga e a 

equipe de Cirurgia Geral, procedimentos de vesícula. 
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DATA: 06/11/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: SAÚDE/ HOSPITAL MUNICIPAL 
LINK: http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=16985 

 

Equipamentos do Hospital Municipal passam por 
avaliação e manutenção 
 

Secretaria de Saúde de Paulínia contratou empresa especializada em Engenharia Clínica para avaliar 

parque tecnológico do HMP 

 

O parque tecnológico do HMP (Hospital Municipal de Paulínia) passa desde o último dia 30 de outubro por 

uma avaliação realizada por uma empresa de Engenharia Clínica, visando o mapeamento de todos os 

aparelhos existentes atualmente da unidade de Saúde da Rede Municipal e seu estado. Em alguns casos em 

que são necessários “pequenos reparos”, adiantou a Prefeitura, “são feitos imediatamente”. 

 

De acordo com o novo secretário municipal de Saúde, o médico Fábio Alves, “este é um grande avanço para 

toda cidade”. “Precisamos, primeiro, de um diagnostico para saber onde iremos colocar os recursos 

disponíveis. Em seguida, com os relatórios em mãos, vamos conseguir agir com mais precisão”, comentou. 

 

Para o prefeito Du Cazellato (PSDB), “é essencial este trabalho” de avaliação técnica prévia dos 

equipamentos do HM. “A Saúde vem em primeiro lugar nesta gestão, pois sabemos que temos uma grande 

missão nessa área para atender a população com qualidade e agilidade”, afirmou o chefe do Executivo. 

 

Os trabalhos preliminares prosseguiram até o dia 1º de novembro. A empresa responsável deve agora 

apresentar um relatório completo à Secretaria Municipal de Saúde, para que a pasta realize os processos 

file://///cmp-files/dados/imprensa/LINK
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administrativos complementares, “objetivando a correção dos equipamentos que forem possíveis ser 

recuperados ou aquisição de novos para substituição e complementação do parque tecnológico”. 

 

MUTIRÃO 

 

No último dia 28 de outubro, já havia sido realizado o primeiro mutirão no HMP para a realização de exames 

de curetagem uterina para prevenção ao câncer endometrial. O mutirão ocorreu em pleno ponto facultativo 

no Departamento de Saúde da Mulher, para atender a demanda reprimida por este procedimento na cidade. 

 

Num primeiro momento 11 mulheres foram atendidas e no decorrer da semana mais uma paciente realizou o 

exame. “Com estes procedimentos, a ‘fila’ de espera caiu e agora 21 aguardam atendimentos, o que deverá 

ocorrer nos próximos dias”, assegurou a Prefeitura. 

 

O HMP também recebeu, no dia 30 de outubro, um novo set de vídeo-cirurgia para ser utilizado no 

Departamento de Urologia. O aparelho foi alugado por 60 dias e, em paralelo, a Administração disparou o 

processo de compra para mais três sets. A Urologia com o novo equipamento pode realizar diversas 

cirurgias, entre elas, operações de câncer de bexiga e a equipe de Cirurgia Geral, procedimentos de 

vesícula. 

 

No início de outubro, logo após ser nomeado por Cazellato, o secretário já havia falado da “importância do 

olhar humano para a saúde, com foco na qualidade do atendimento para os munícipes e na valorização dos 

servidores”. “Estamos iniciando um trabalho para colocar a pasta em ordem e iremos atuar em diversas 

frentes, sempre buscando o melhor para Paulínia”, comentou o titular da pasta na ocasião. 

 

Fábio Alves é mestre em Saúde Coletiva e especialista em Saúde Pública pela Unicamp, onde atuou como 

clínico geral e médico sanitarista. Já foi coordenador geral da política nacional de humanização da Secretaria 

de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, trabalhou nas prefeituras de Diadema, Sumaré, São Paulo, 

Nova Odessa, Mogi Mirim, Mauá, Artur Nogueira e Campinas, no Hospital de Caridade São Vicente em 

Jundiaí e foi secretário de Saúde em Santa Barbara d’Oeste e Itatiba, passando pelas secretarias estaduais 

de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Alves já recebeu prêmios em congressos realizados em Taubaté, na 

USP da Capital e em Campinas. 
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DATA: 07/11/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/PAULÍNIA/ REGIÃO 
PÁGINA: 5 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 31/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: PAULIPREV 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2447 

Pauliprev recupera parte de R$ 38 milhões considerados 

perdidos 
Da Redação 

31/10/2019 15:10:25 

 
 

 

Mais de R$ 32 milhões já foram recuperados este ano, segundo instituto  

Dinheiro foi investido em 2016 no Fundo Illuminati; nesta quarta-feira (30), o valor 

recuperado entrou na conta do instituto de previdência municipal e já foi reaplicado  

Nesta quinta-feira (31), o Instituto Pauliprev informou ter recuperado parte de 
um total de R$ 38 milhões aplicados, entre setembro e novembro de 2016, 
no Fundo de Investimentos IIluminati FIDC – Direitos Creditórios e, até 
então, considerados perdidos. De acordo com  a assessoria de imprensa do 
Pauliprev, o valor recuperado - R$ 9,5 milhões – entrou ontem (30) na conta do 
instituto e já foi reaplicado, desta vez, no Fundo IMA B5, considerado seguro. 
 
Ainda segundo o Pauliprev, somente este ano foram recuperados mais de R$ 
32 milhões da previdência municipal investidos em fundos temerários por 
antigas gestões do instituto.  O total aplicado indevidamente está estimado 
em R$ 200 milhões. “Aos poucos, desde o final do ano passado, estamos 
conseguindo recuperar perdas antes tidas como irrecuperáveis”, afirmou a 

file://///cmp-files/dados/imprensa/LINK
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assessoria.  Além do Illuminati, o Pauliprev recuperou parte de valores investidos 
em outros fundos, como o FIRF Pyxis Institucional IMAB e GGR Prime. 
 
“Essa operação envolvendo o Fundo Illuminati sinaliza para uma nova 
postura na Pauliprev, no sentido de buscar recuperação de valores 
aplicados no passado sem a devida análise técnica que esse tipo de 
negócio envolve”, comentou Marcos André Breda, diretor presidente do 
Instituto. 
 
Foto: Ilustração 
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DATA: 01/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA DE CAPA 
 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 01/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: EMPREGO/ ECONOMIA 
PÁGINA: 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 05/11/2019 
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: ECONOMIA/ REGIÃO 
PÁGINA: 6 
 
 

 
 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 06/11/2019 
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: PACTO FEDERATIVO 
PÁGINA: 8 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 25/10 a 07/11/2019 

PÁGINA: www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/ 

 

NOTÍCIAS 
 

 

Implantação de Bicicletário na Praça da Amizade e Manutenção no 

Parque das Flores são indicações de Loira ao Executivo 
7 de novembro de 2019  

Preocupado com a questão do trânsito na cidade e também com uma melhor qualidade de vida dos 

paulinenses, o vereador Antônio Miguel Ferrari, o “Loira” (DC) durante a 20ª Sessão Ordinária 

(29/10) propôs ao Executivo Municipal a implantação de um bicicletário na Praça do Bombeiro. De 

acordo com a Indicação 1177/2019, o uso da bicicleta […] 

 

 

Comissão de Finanças e Orçamento ouve demandas da população e 

debate Orçamento 2020 durante Audiência Pública 
7 de novembro de 2019/ 

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara realizou nesta quarta-feira (06/11), Audiência 

Pública para debater o PL (Projeto de Lei) 68/2019, referente a Proposta de Lei Orçamentária Anual 

para 2020. Participaram do debate, além dos parlamentares que compõem a comissão (Fábio 

Valadão – PRTB e Manoel Filhos da Fruta – PC do B), os […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/implantacao-de-bicicletario-na-praca-da-amizade-e-manutencao-no-parque-das-flores-sao-indicacoes-de-loira-ao-executivo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/implantacao-de-bicicletario-na-praca-da-amizade-e-manutencao-no-parque-das-flores-sao-indicacoes-de-loira-ao-executivo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/comissao-de-financas-e-orcamento-ouve-demandas-da-populacao-e-debate-orcamento-2020-durante-audiencia-publica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/comissao-de-financas-e-orcamento-ouve-demandas-da-populacao-e-debate-orcamento-2020-durante-audiencia-publica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/implantacao-de-bicicletario-na-praca-da-amizade-e-manutencao-no-parque-das-flores-sao-indicacoes-de-loira-ao-executivo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/comissao-de-financas-e-orcamento-ouve-demandas-da-populacao-e-debate-orcamento-2020-durante-audiencia-publica/
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Cobertura na entrada das Emeis e Creches da cidade é solicitação de 

José Soares 
6 de novembro de 2019 

O vereador José Soares (Republicanos) na Indicação 1153/2019, aponta a necessidade de todas as 

Creches e Emeis do município terem coberturas em suas entradas para proteger crianças e 

adolescentes, principalmente nos períodos de chuvas. O parlamentar sugere que o Executivo levante 

as unidades que não possuem esse tipo de proteção e tome as providências cabíveis. […] 

 

 

 

Manoel Filhos da Fruta indica ações para segurança e melhoria no 

trânsito de Paulínia 
6 de novembro de 2019  

Visando a acessibilidade e segurança viária no município, o vereador Manoel Filhos da Fruta (PC do 

B) realizou na 20ª Sessão Ordinária ocorrida na terça-feira (29/10), duas importantes indicações para 

a melhoria do trânsito paulinense. Na Indicação 1163/2019, o parlamentar solicita a instalação de 

uma lombofaixa na altura do número 432, da Rua João Ferraz […] 

 

 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cobertura-na-entrada-das-emeis-e-creches-da-cidade-e-solicitacao-de-jose-soares/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cobertura-na-entrada-das-emeis-e-creches-da-cidade-e-solicitacao-de-jose-soares/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/manoel-filhos-da-fruta-indica-acoes-para-seguranca-e-melhoria-no-transito-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/manoel-filhos-da-fruta-indica-acoes-para-seguranca-e-melhoria-no-transito-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cobertura-na-entrada-das-emeis-e-creches-da-cidade-e-solicitacao-de-jose-soares/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/manoel-filhos-da-fruta-indica-acoes-para-seguranca-e-melhoria-no-transito-de-paulinia/
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Marcelo Souza solicita manutenção nos banheiros da Praça da 

Amizade e vigilância no estacionamento do Paulínia Shopping 
5 de novembro de 2019  

A manutenção e limpeza dos banheiros públicos localizados na Praça da Amizade, conhecida 

popularmente como “Praça dos Bombeiros” é uma das solicitações feitas pelo vereador Marcelo 

Souza (PRTB) à Administração Municipal. De acordo com a Indicação 1140/2019 do parlamentar, a 

praça da Amizade, conta diariamente com grande fluxo de pessoas, que se utilizam do 

estacionamento, […] 

 

 

 

Recapeamento asfáltico da Rua Ana Maria Padovani, no São José I, é 

solicitado por Xandynho Ferrari 
4 de novembro de 2019  

Sugestões envolvendo melhorias no trânsito da cidade foram destaques nas indicações do vereador 

Xandynho Ferrari (PSD) durante a 20ª Sessão Ordinária realizada na última terça-feira (29/10). O 

parlamentar por meio da Indicação 1129/2019, solicita o recapeamento asfáltico da Rua Ana Maria 

Padovani, no bairro São José I. Em seu pedido, Xandynho informa que o logradouro, […] 

 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/marcelo-souza-solicita-manutencao-nos-banheiros-da-praca-da-amizade-e-vigilancia-no-estacionamento-do-paulinia-shopping/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/marcelo-souza-solicita-manutencao-nos-banheiros-da-praca-da-amizade-e-vigilancia-no-estacionamento-do-paulinia-shopping/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/recapeamento-asfaltico-da-rua-ana-maria-padovani-no-sao-jose-i-e-solicitado-por-xandynho-ferrari/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/recapeamento-asfaltico-da-rua-ana-maria-padovani-no-sao-jose-i-e-solicitado-por-xandynho-ferrari/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/marcelo-souza-solicita-manutencao-nos-banheiros-da-praca-da-amizade-e-vigilancia-no-estacionamento-do-paulinia-shopping/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/recapeamento-asfaltico-da-rua-ana-maria-padovani-no-sao-jose-i-e-solicitado-por-xandynho-ferrari/
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Tiguila defende início do Corujão da Saúde e programa Fila Zero em 

Paulínia 
4 de novembro de 2019  

Os programas Corujão da Saúde e Fila Zero, implantados pelo governo estadual de São Paulo, têm o 

objetivo de agilizar atendimentos e diminuir o tempo de espera por consultas especializadas, exames 

e cirurgias. Por isso, o vereador Tiguila Paes (Cidadania) cobrou que a Prefeitura traga as iniciativas 

à cidade. Conforme o Requerimento 672/2019, podem ser […] 

 

 

 

Câmara realiza na próxima quarta-feira (06/11) audiência pública 

para debater Orçamento 2020 
31 de outubro de 2019  

A Câmara Municipal a pedido da Comissão de Finanças e Orçamento realiza na próxima quarta-feira 

(06/11), a partir das 18 horas, audiência pública para apresentar e discutir o Projeto de Lei nº 

68/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Estima a receita e fixa a despesa para o exercício 

financeiro de 2020”. Vereadores, representantes de […] 

 

 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-corujao-saude-fila-zero/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-corujao-saude-fila-zero/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-realiza-na-proxima-quarta-feira-06-10-audiencia-publica-para-debater-orcamento-2020/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-realiza-na-proxima-quarta-feira-06-10-audiencia-publica-para-debater-orcamento-2020/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-corujao-saude-fila-zero/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-realiza-na-proxima-quarta-feira-06-10-audiencia-publica-para-debater-orcamento-2020/
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Marcelo D2 indica mais policiamento no Monte Alegre, Rodoshopping 

e imediações 
31 de outubro de 2019  

O vereador Marcelo D2 (PROS) durante a 20ª Sessão Ordinária do Poder Legislativo, ocorrida nesta 

terça-feira (29/10) realizou quatro importantes indicações ao Executivo, sendo duas com relação à 

segurança no município. A primeira das quatro Indicações apresentadas pelo parlamentar, a 

1119/2019 sugere a intensificação do policiamento ostensivo nos bairros Monte Alegre I, II, III, IV 

[…] 

 

 

 

João Mota sugere cursos pré-vestibulares gratuitos para população de 

baixa renda 
31 de outubro de 2019  

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigente no quesito qualificação profissional, o vereador 

João Mota (DC) sugere (Indicação 1123/2019) que o Executivo forme parcerias com escolas privadas para oferecer 

gratuitamente cursos pré-vestibulares à população de baixa renda do município. De acordo com o parlamentar, a 

medida facilitará a vida de estudantes […] 

 

 

 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/marcelo-d2-indica-mais-policiamento-no-monte-alegre-rodoshopping-e-imediacoes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/marcelo-d2-indica-mais-policiamento-no-monte-alegre-rodoshopping-e-imediacoes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-sugere-cursos-pre-vestibulares-gratuitos-para-populacao-de-baixa-renda/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-sugere-cursos-pre-vestibulares-gratuitos-para-populacao-de-baixa-renda/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/marcelo-d2-indica-mais-policiamento-no-monte-alegre-rodoshopping-e-imediacoes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-sugere-cursos-pre-vestibulares-gratuitos-para-populacao-de-baixa-renda/
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Programa de Desligamento Voluntário da Câmara e posse de novo 

vereador são destaques da 20ª Sessão 
30 de outubro de 2019  

Os vereadores durante a 20ª Sessão Ordinária realizada na noite de ontem, terça-feira (29/10), 

votaram por unanimidade, o Projeto de Lei (PL) 69/2019 da Mesa da Câmara referente ao Programa 

de Desligamento Voluntário (PDV) dos servidores municipais concursados do Legislativo. O projeto 

foi debatido em 1ª discussão (quanto à legalidade). De acordo com o PL, […] 

 

 

 

Paulínia precisa estudar com atenção a reforma tributária, afirma 

Valadão 
29 de outubro de 2019  

O andamento de discussões legislativas sobre reforma tributária no país é tema de proposta 

apresentada pelo vereador Fábio Valadão (PRTB). Ele disse que é motivo de “grande preocupação” 

movimentos no Congresso Nacional, pois muitas mudanças podem gerar consequências sérias e 

irreversíveis a Paulínia. Assim, considera fundamental criar uma frente mista ou grupo de estudos 

para […] 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/programa-de-desligamento-voluntario-da-camara-e-posse-de-novo-vereador-sao-destaques-da-20a-sessao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/programa-de-desligamento-voluntario-da-camara-e-posse-de-novo-vereador-sao-destaques-da-20a-sessao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-valadao-grupo-estudos-reforma-tributaria/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-valadao-grupo-estudos-reforma-tributaria/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/programa-de-desligamento-voluntario-da-camara-e-posse-de-novo-vereador-sao-destaques-da-20a-sessao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-valadao-grupo-estudos-reforma-tributaria/
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Capacitação profissional como incentivo ao comércio local é indicação 

de Marquinho Fiorella 
25 de outubro de 2019  

Preocupado com o desenvolvimento do comércio paulinense, o vereador Marquinho Firella (PSB) 

encaminhou ao Executivo Municipal a Indicação 1095/2019 em que solicita a realização de incentivo 

ao comércio com programas de capitação e qualificação profissional em parceria com o SEBRAE na 

área de alimentação para funcionários de estabelecimentos comerciais. De acordo com a solicitação, 

o […] 

 

 

 

Edilsinho sugere mutirão para reduzir fila de consultas, exames e 

cirurgias 
25 de outubro de 2019  

A fila de pessoas à espera de procedimentos médicos motivou o vereador Edilsinho Rodrigues 

(PSDB) a apresentar proposta de um mutirão da saúde, para em 30 dias realizar cirurgias, consultas e 

exames (Colonoscopia, Endoscopia, Mamografia, Ultrassonografia, Tomografia, Raio-X e 

Fisioterapia, por exemplo) de cidadãos paulinenses. De acordo com a Indicação 1.075/2019, a espera 

gera o […] 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/capacitacao-profissional-como-incentivo-ao-comercio-local-e-indicacao-de-marquinho-fiorella/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/capacitacao-profissional-como-incentivo-ao-comercio-local-e-indicacao-de-marquinho-fiorella/
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https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-mutirao-reduzir-filas-saude/

